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 «Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге 

территориясендә муниципаль 

контроль төрләре һәм аларны 

гамәлгә ашыру өчен вәкаләтле 

җирле үзидарә органнары 

исемлеген алып бару Тәртибен 

раслау турында  

  

 

«Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә 

ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль эшмәкәрләрнең хокукларын 

яклау турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы Федераль закон 

һәм «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон һәм 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә 

КАРАР БИРӘМ: 

1.Тәкъдим ителгәнне расларга:  

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы»  

муниципаль берәмлеге территориясендә аларны гамәлгә ашыруга вәкаләтле 

муниципаль контроль төрләре һәм җирле үзидарә органнары исемлеген алып 

бару тәртибен; 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль 

контроль төрләре исемлеге; 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль 

контрольне гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелек һәм нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 

исемлеге. 

4. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башлыгы, 

Лениногорск шәһәре мэрының «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге территориясендә муниципаль контроль төрләре һәм аларны гамәлгә 



ашыру өчен вәкаләтле җирле үзидарә органнары исемлеген алып бару Тәртибе 

турында»гы 2017 елның 19 июнендәге 62 номерлы карары үз көчен югалткан 

дип танырга. 

5.Әлеге карарның Лениногорск муниципаль районының рәсми 

порталында урнаштырырга. 

6. Әлеге карар рәсми рәвештә басылып чыкканнан соң үз көченә керә.  

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесе 

Н.Р. Залаковка йөкләргә. 

Р.Г. Хөсәенов 

Э.А. Яримова 

5-13-74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расланды 

 

«Лениногорск муниципаль районы»  

муниципаль берәмлеге Башлыгы,  

Лениногорск шәһәре мэры 

 карары белән 

 

2019 елның 07 июне № 57 

 

Татарстан Республикасының «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль 

төрләре исемлеген алып бару 

                                                        Тәртибе 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 
1. Әлеге тәртип муниципаль контроль төрләре һәм аларны гамәлгә 

ашыруга вәкаләтле «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

җирле үзидарә органнары исемлеген алып бару өлкәсендәге мөнәсәбәтләрне 

җайга сала (алга таба - исемлек). 

2. Исемлекне «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге администрациясе алып бара. 

3. Исемлек үз эченә түбәндәге мәгълүматларны кертергә тиеш: 

Лениногорск муниципаль районы муниципаль берәмлеге җирле үзидарә 

органнары тарафыннан гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре 

турында»; 

муниципаль контрольнең тиешле төрләрен гамәлгә ашыруга вәкаләтле 

Лениногорск муниципаль районымуниципаль берәмлегенең җирле үзидарә 

органнары исемнәре турында; 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең 

муниципаль норматив хокукый актлары реквизитлары турында җирле 

үзидарәнең тиешле органнарына муниципаль контрольне гамәлгә ашыру 

вәкаләтләрен бирү турында. 

4. Исемлекне алып бару түбәндәге процедураларны үз эченә ала: 

мәгълүматларны исемлеккә кертү; 

исемлектә булган мәгълүматларга үзгәрешләр кертү. 

5. Исемлекне раслау, аңа үзгәрешләр кертү «Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге тарафыннан карар рәвешендә хокукый акт 

кабул итү юлы белән гамәлгә ашырыла. 

6.Әлеге мәгълүматларны исемлеккә кертү өчен «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең җирле үзидарәнең тиешле 

органнарына муниципаль контрольне гамәлгә ашыру вәкаләтләрен бирү 

турында норматив хокукый акты нигез булып тора. 

          7.Исемлектә булган мәгълүматларга үзгәрешләр кертү өчен нигез булып 

торалар: 

муниципаль контроль төренең атамасын үзгәртү; 



муниципаль контрольне гамәлгә ашыруга вәкаләтле җирле үзидарә органы 

исемен үзгәртү; 

җирле үзидарәнең тиешле органнарына муниципаль контрольне гамәлгә ашыру 

вәкаләтләрен бирү турында муниципаль норматив хокукый актның үз көчен 

югалтуын тану; 

җирле үзидарәнең башка органнарына муниципаль контрольне гамәлгә ашыру 

вәкаләтләрен бирү турында муниципаль норматив хокукый акт бастырып 

чыгару; 

муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча җирле үзидарә органы 

вәкаләтләрен туктату. 

       8.Әлеге мәгълүматларны исемлеккә кертү, аңа үзгәрешләр «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге тарафыннан исемлектә булган 

мәгълүматларга үзгәрешләр кертү өчен әлеге Тәртипнең 6, 7 пунктларында 

күрсәтелгән нигез барлыкка килгән көннән алып биш эш көне эчендә кертелә. 

     9.Исемлек «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең 

рәсми сайтында урнаштырыла. 

 
                             ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Расланды 

 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башлыгы, 

Лениногорск шәһәре мэры карары 

белән 

 

 

2019 елның 07 июне № 57 

 

 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль 

төрләре һәм аны гамәлгә ашыруга вәкаләтле җирле үзидарә органнары 

Исемлеге 

 
 

№ 

п/п 

Муниципаль 

контроль төре 

исеме 

Муниципаль контрольне 

гамәлгә ашыруга вәкаләтле 

Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль 

районы җирле үзидарә 

органы исеме (урнашу 

урыны, телефон) 

Муниципаль контрольне 

гамәлгә ашыру буенча 

җирле үзидарә 

органнары вәкаләтләрен 

билгели торган Россия 

Федерациясе, Татарстан 

Республикасы норматив 

хокукый актының, 

муниципаль норматив 

хокукый актның исеме 

һәм реквизитлары 

1 2 3 4 

1 Муниципаль җир 

контроле 

Лениногорск муниөипаль 

районы Мөлкәт һәм җир 

мөнәсәбәтләре Палатасы 

Лениногорск, Тукай 

урамы,  7нче йорт , тел. 5-

01-61 

Җир кодексының 72 ст.; 

"Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә 

оештыруның гомуми 

принциплары турында 

«131 номерлы Федераль 

законның 15 ст. 35 п., 15 

ст.» 

2 Алкогольле 

продукцияне 

ваклап сату 

өлкәсендә 

муниципаль 

контроль 

“Лениногорск муниципаль 

районы” муниципаль 

берәмлегенең» 

“АрхГрадСтройКонтроль” 

МБУ, Административ-

техник инспекция һәм 

муниципаль контроль 

бүлеге, Лениногорск ш., 

"Этил спирты, 

алкогольле һәм спиртлы 

продукция җитештерүне 

һәм әйләнешен дәүләти 

җайга салу һәм 

алкогольле продукцияне 

куллануны (эчү) чикләү 

турында» № 171-ФЗ 



№ 

п/п 

Муниципаль 

контроль төре 

исеме 

Муниципаль контрольне 

гамәлгә ашыруга вәкаләтле 

Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль 

районы җирле үзидарә 

органы исеме (урнашу 

урыны, телефон) 

Муниципаль контрольне 

гамәлгә ашыру буенча 

җирле үзидарә 

органнары вәкаләтләрен 

билгели торган Россия 

Федерациясе, Татарстан 

Республикасы норматив 

хокукый актының, 

муниципаль норматив 

хокукый актның исеме 

һәм реквизитлары 

1 2 3 4 

Куйбышев ур., 21 й., тел. 

5-74-03 

Федераль законның 7 

статьясындагы 1 өлеше» 

 Татарстан 

Республикасы  

“Лениногорск 

муниципаль 

районы»муниципа

ль берәмлеге 

территориясендә 

муниципаль 

милекне 

файдалануга 

муниципаль 

контроль 

МБУ “Лениногорск 

муниципаль районы” 

муниципаль 

берәмлегенең» 

“АрхГрадСтройКонтроль” 

МБУ, Административ-

техник инспекция һәм 

муниципаль контроль 

бүлеге, Лениногорск ш., 

Куйбышев ур., 21 й., тел. 

5-74-03 

Гражданнар кодексының  

295нче статьясы 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расланды 

 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башлыгы, 

Лениногорск шәһәре мэры карары 

белән 

 

2019 елның 07 июне. № 57 

 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контрольне 

гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеге күрсәткечләре Исемлеге 

 

Күрсәткечләр: 

 

          1.Еллык күрсәткеч: узган елга муниципаль контрольне гамәлгә 

ашырганда профилактик чаралар саны үсеше, %.  

      

V= A/B х 100 % 

А – агымдагы елда үткәрелгән профилактик чаралар саны; 

В – узган елда үткәрелгән профилактик чаралар саны. 

 

1. еллык күрсәткеч: төзекләндерү кагыйдәләрен бозган очракта юридик 

затлар һәм шәхси эшкуарлар закон тарафыннан саклана торган 

кыйммәтләргә зыян китерү фактларының кимүе, %; 

 

V = (A / B –А1 /В1) x 100 % 

A – былтыр төзелгән актлар (беркетмәләр) саны; 

А1 – агымдагы елда  төзелгән актлар (беркетмәләр) саны ; 

B – былтыр үткәрелгән рейдлар саны (системалы мониторинг) берәмлек; 

В1 – агымдагы елда үткәрелгән рейдлар саны (системалы мониторинг) 

берәмлек; 

агымдагы елда үткәрелгән планлы рейдлар саны (системалы 

мониторинг), берәмлек. 

 

2. квартал күрсәткече: муниципаль районда аларны гамәлгә ашыру буенча 

административ регламентлар кабул ителгән муниципаль контроль 

төрләре өлеше, %.  

 

V= A/B х 100 % 

А – муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча кабул ителгән 

административ регламентлар саны; 

В - муниципаль контрольнең расланган төрләре. 


